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ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
คาขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก - บุคคลธรรมดา

วันที่ .............../.............../...............
เรียน ผู้จัดการธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขา………………………………
(สำหรับธนำคำร)
ประเภทบัญชี …………………
ขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก
 ออมทรัพย์
 ออมทรัพย์พิเศษ
 ประจาระยะยาว (มากกว่า 12 เดือน)
(ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลลูกค้ ำ)

 กระแสรายวัน
 ประจาระยะสั้น (3 6 12 เดือน)
 อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................

ข้ าพเจ้ า (ระบุ นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) ชื่อ – นามสกุล ........................................................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล .......................................................................................... ชื่อ – นามสกุล ....................................................................................
ทีอ่ ยู่ทตี่ ดิ ต่ อได้ สะดวก/ทีอ่ ยู่ในการจัดส่ งเอกสาร
....................................................................................................
เลขที่...........................................................................................................................................................................................................................
(ระบุ (ถ้ามี) หมู่บา้ น/อาคาร ชั้น ห้อง ตรอก/ซอย ถนน)
หมู่ที่......................................... ตาบล/แขวง...................................................................... อาเภอ/เขต.....................................................................
จังหวัด.................................................................................. รหัสไปรษณี ย.์ ..................................................
(ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลสำหรับกำรขอเปิ ดบัญชี)
ประเภทบัญชี
 เจ้าของคนเดียว
 บัญชีร่วม
ชื่อบัญชี
 ใช้ชื่อเจ้าของบัญชี
 อื่น ๆ (ระบุ) .....................................................................................................................
 บัญชีเพื่อผูเ้ ยาว์ ด.ช. / ด.ญ. ..............................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.) ของผูเ้ ยาว์ ...................................... เกี่ยวข้องเป็ น ............................................ของผูข้ อเปิ ดบัญชี
ชื่อผู้มอี านาจสั่งจ่ ายเงิน 1......................................................................................... 2............................................................................................
3........................................................................................ 4............................................................................................
เงือ่ นไขการสั่งจ่ ายเงิน  สัง่ จ่ายคนเดียว
 อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................................................
เงือ่ นไขการรับดอกเบีย้  ทบดอกเบี้ยเข้าเป็ นต้นเงิน  นาดอกเบี้ยเข้าฝากบัญชีออมทรัพย์ เลขที่..............................................................
ข้าพเจ้าได้ทราบข้อตกลงข้อกาหนดและเงื่อนไขในการเปิ ดบัญชีเงินฝากที่อยูท่ า้ ยเอกสารฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันและรับ
ปฏิบตั ิตามข้อตกลงข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นทุกประการ หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงข้อกาหนดและเงื่อนไขดังกล่าวจนเป็ นเหตุให้เกิด
ความเสี ยหายใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดในความเสี ยหายที่เกิดขึ้นทุกประการ
ลงชื่อ .............................................................................
(............................................................................)
ผู้ขอเปิ ดบัญชี

ลงชื่อ .............................................................................
(.............................................................................)

ช่องว่างสาหรับถ่ายบัตรประชาชน

ผู้ขอเปิ ดบัญชี

ลงชื่อ .............................................................................
(............................................................................)
ผู้ขอเปิ ดบัญชี

สาหรับธนาคาร
รหัสประเภทลูกค้า....................... รหัสประเภทโครงการ........................ ชื่อโครงการ................................................................................

.................พนักงานการเงิน
...............................ผู้อนุมัติ

ข้ อตกลงสาหรับการเปิ ดบัญชีเงินฝาก
ข้ อกาหนดและเงือ่ นไขทั่วไป
1. ข้าพเจ้าตกลงปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการเปิ ดบัญชีเงินฝากนี้ และเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ธนาคารกาหนดไว้สาหรับเงินฝากแต่ละประเภท พร้อมทั้งเอกสารหรื อหนังสื อใด ๆ
เกี่ยวกับการเปิ ดบัญชีเงินฝาก ซึ่ งธนาคารได้มอบหรื อส่ งให้แก่ขา้ พเจ้า รวมทั้งเงื่อนไขหรื อเอกสารหรื อหนังสื อที่ธนาคารจะประกาศเพิ่มเติมต่อไปในภายภาคหน้านั้น
โดยให้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการเปิ ดบัญชี เงินฝากนี้ ดว้ ย
2. การเปลี่ยนแปลงผูม้ ีอานาจสัง่ จ่ายเงินหรื อเงื่อนไขการสัง่ จ่ายเงิน ข้าพเจ้าต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ธนาคารทราบทันที
3. ข้าพเจ้าจะเก็บรักษาสมุดคู่ฝากหรื อสมุดเช็คอันเป็ นเอกสารสาคัญไว้ในที่มนั่ คงปลอดภัย หากมีเหตุให้บุคคลอื่นได้สมุดคู่ฝากหรื อสมุดเช็คไปและปรากฏว่าธนาคาร
ได้จ่ายเงินไป ข้าพเจ้าตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นจากการดังกล่าว
ในกรณี ที่สมุดคู่ฝากสูญหายไปไม่วา่ ด้วยเหตุใด ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีและนาหลักฐานการแจ้งความมาแสดง
ในกรณี ที่สมุดเช็คที่ขา้ พเจ้าได้รับจากธนาคารสู ญหายไปไม่วา่ ด้วยเหตุใด ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็ นหนังสื อให้ธนาคารทราบถึงรายละเอียดของเช็คนั้นทันทีพร้อมทั้งนา
หลักฐานการแจ้งความมาแสดงและจะสัง่ ให้ธนาคารระงับการจ่ายเงิน
4. การที่ธนาคารได้ส่งเอกสารหรื อหนังสื อใดๆ ไปยังที่อยูท่ ี่ทางานหรื อสถานที่ติดต่อตามข้อมูลที่ขา้ พเจ้าได้ให้ไว้แก่ธนาคารในคาขอเปิ ดบัญชีเงินฝากนั้น ไม่วา่ จะทาด้วย
วิธีใดก็ตามให้ถือว่าธนาคารได้ส่งหรื อแจ้งแก่ขา้ พเจ้าโดยชอบแล้ว ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าเปลี่ยนแปลงชื่ อ นามสกุล อาชี พ ที่อยู่ ที่ทางาน สถานที่ติดต่อหรื อหมายเลขโทรศัพท์
ตกลงจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็ นหนังสื อให้ธนาคารทราบทันที หากไม่แจ้งให้ถือว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้เดิมเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง
5. ข้าพเจ้ายินยอมชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริ การและค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการใช้หรื อรักษาบัญชี เงินฝากหรื อการใช้บริ การอื่นใดตามอัตราที่ธนาคารกาหนด และหรื อการ
ร้องขอให้ธนาคารดาเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของข้อผิดพลาดโดยการหักจากบัญชี เพื่อชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว
6 ข้าพเจ้าตกลงว่าธนาคารมีสิทธิระงับการให้บริ การฝากเงินและหรื อถอนเงินและหรื อปิ ดบัญชี เงินฝากเมื่อใดก็ได้ หากธนาคารเห็นว่าบัญชี เงินฝากใดมีเหตุอนั ควรสงสัยว่า
ได้ถูกใช้ในกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรื อระเบียบ ข้อบังคับหรื อคาสั่งของทางราชการหรื อไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ โดยข้าพเจ้าจะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ
จากธนาคารและตกลงปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและหรื อระเบียบของธนาคารทุกประการ โดยธนาคารไม่ตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้า
7. กรณี บุคคลธรรมดาเปิ ดบัญชี เงินฝากร่ วมและผูฝ้ ากร่ วมแต่ละรายมีสิทธิ ถอนเงินได้ไม่ว่าจะถอนทั้งหมดหรื อบางส่ วน หากผูฝ้ ากร่ วมคนใดคนหนึ่ งถึงแก่กรรม ในการ
จ่ายเงินให้แก่ผฝู ้ ากร่ วมซึ่งยังมีชีวิตอยู่ และหรื อผูร้ ับมรดกและหรื อผูจ้ ดั การมรดกของผูฝ้ ากร่ วมรายที่ถึงแก่กรรมนั้น ผูฝ้ ากร่ วมตกลงยินยอมให้ธนาคารถือว่าผูฝ้ ากร่ วมแต่ละราย
มีสิทธิเรี ยกร้องเงินในบัญชีเงินฝากในสัดส่ วนที่เท่าๆกันโดยธนาคารจะจ่ายเงินให้แก่ผฝู ้ ากร่ วมซึ่งยังมีชีวิตอยูแ่ ละหรื อผูร้ ับมรดกและหรื อผูจ้ ดั การมรดกของผูฝ้ ากร่ วมรายที่
ถึงแก่กรรม เฉพาะส่ วนที่ผฝู้ ากร่ วมรายนั้นมีสิทธิ ได้รับเท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการแจ้งให้ธนาคารได้รับทราบถึงการถึงแก่กรรมของผูฝ้ ากร่ วมคนใดคนหนึ่งธนาคารจะ
ไม่จ่ายเงินให้แก่ผฝู ้ ากร่ วมที่ยงั มีชีวิตอยูไ่ ด้ โดยผูฝ้ ากร่ วมที่ยงั มีชีวิตอยูจ่ ะต้องมาถอนเงินหรื อปิ ดบัญชี ร่วมกับผูจ้ ดั การมรดก หรื อทายาทของผูถ้ ึงแก่กรรม (แล้วแต่กรณี )
เว้นแต่ธนาคารจะเห็นเป็ นอย่างอื่น
8. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้ามีหนี้สินเชื่อใดๆ ที่ตอ้ งชาระแก่ธนาคารไม่วา่ หนี้ น้ นั จะมีหลักประกันหรื อไม่ก็ตาม หรื อมีหนี้ อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนี ยม ค่าบริ การ หรื อค่าใช้จ่ายต่างๆ อัน
เกี่ยวกับการใช้หรื อรักษาบัญชีเงินฝากหรื อการใช้บริ การอื่นใดที่ขา้ พเจ้ามีหน้าที่ตอ้ งชาระให้แก่ธนาคารตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด หากปรากฏว่าข้าพเจ้า
ไม่ชาระหนี้ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้แก่ธนาคาร หรื อแม้วา่ หนี้ ดงั กล่าวยังไม่ถึงกาหนดชาระหากข้าพเจ้าตกเป็ นผูผ้ ิดนัดกับเจ้าหนี้ รายอื่น ให้ถือว่าหนี้ ดงั กล่าวได้
ถึงกาหนดชาระด้วยข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารมีสิทธิ ที่จะหักเงินจากบัญชี เงินฝากทุกประเภทของข้าพเจ้าที่มีอยูก่ บั ธนาคารเพื่อชาระหนี้ ดงั กล่าวโดยที่ธนาคารไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
9. ข้าพเจ้าทราบว่าธนาคารจะจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของข้าพเจ้าไว้เป็ นความลับเพื่อใช้ในกิจการของธนาคาร ข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ยอมให้เปิ ดเผยได้เฉพาะกรณี ที่มีกฎหมาย
ให้อานาจไว้เท่านั้น
ข้ อกาหนดและเงือ่ นไขเฉพาะบัญชีประเภทออมทรัพย์ ออมทรัพย์ (พิเศษ) เงินฝากประจา กระแสรายวัน
1. การฝากหรื อถอนเงินแต่ละครั้งต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
2. กรณี ขา้ พเจ้ากระทาผิดเงื่อนไข ข้าพเจ้ายินยอมชาระค่าธรรมเนียมการถอนเงินในอัตราที่ธนาคารกาหนด
3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ปิดบัญชีเงินฝากในกรณี ที่ไม่มีเงินคงเหลืออยูใ่ นบัญชี หลังจากหักเงินเพื่อชาระค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
4. หากครบกาหนดระยะเวลาแล้วผูฝ้ ากไม่มีคาสัง่ เป็ นประการอื่นให้ถือว่าผูฝ้ ากตกลงให้ฝากเงินดังกล่าวต่อไป โดยมีกาหนดระยะเวลาฝากเท่าระยะเวลาการฝากเดิมด้วย
ข้ อกาหนดและเงือ่ นไขเฉพาะบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
1. การสัง่ จ่ายเงินออกจากบัญชีกระแสรายวัน ข้าพเจ้าจะกระทาโดยใช้เช็คที่ธนาคารมอบให้เท่านั้น
2. การกรอกข้อความลงในเช็คให้เขียนด้วยหมึกหรื อพิมพ์ กรณี มีการแก้ไขให้ขีดฆ่าข้อความที่ตอ้ งการแก้ไขและเขียนหรื อพิมพ์ใหม่แล้วลงลายมือชื่ อกากับให้เหมือน
ตัวอย่างที่ให้ไว้กบั ธนาคารและให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่แจ้งต่อธนาคาร
3. การลงลายมือชื่อสัง่ จ่ายเช็ค ข้าพเจ้าจะลงลายมือชื่ อให้เหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้กบั ธนาคารและให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่แจ้งต่อธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีขอ้ ผูกพัน
ที่จะตรวจสอบตรายาง ดวงตรา หรื อตัวอย่างเขียนอย่างอื่นว่าถูกต้องแท้จริ งหรื อไม่ นอกจากลายมือชื่ อที่ได้กล่าวไว้แล้วเท่านั้น
4. หากธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คด้วยเหตุผลกรณี ใดกรณี หนึ่ งดังนี้ “เงินในบัญชีไม่พอจ่าย” หรื อ “สัง่ จ่ายจากจานวนเงินที่มีตราสารรอเรี ยกเก็บเงินอยู”่ หรื อ
“โปรดติดต่อผูส้ ั่งจ่าย” หรื อเหตุผลอื่นๆ ตามประกาศของธนาคาร ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารคิดค่าธรรมเนี ยมการคืนเช็คตามอัตราที่ธนาคารกาหนดโดยวิธีการหักจากบัญชี
หรื อวิธีการอื่นใดที่ธนาคารเห็นสมควร
5. ข้าพเจ้าจะระมัดระวังการใช้เช็คธนาคารให้เป็ นไปตามเงื่อนไข ข้อตกลง ระเบียบวิธีปฏิบตั ิโดยไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อธนาคารหรื อความนิ ยมในการใช้เช็ค
ถ้าฝ่ าฝื นข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารสัง่ ปิ ดบัญชี โดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า
6. ในกรณี ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริ การมีหนี้ กบั ธนาคารอันเนื่ องมาจากการที่ธนาคารได้ผอ่ นผันจ่ายเงินไปก่อนไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ทั้งที่เงินฝากคงเหลือในบัญชี ของ
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริ การมีไม่พอจ่ายตามเช็คที่มาขึ้นเงิน ธนาคารได้ผอ่ นผันจ่ายเงินส่ วนหนึ่งหรื อเต็มมูลค่าเช็คที่นาฝากนั้นให้ไปก่อน โดยที่ธนาคารยังไม่ทราบผลการ
เรี ยกเก็บและเช็คดังกล่าวถูกคืนมาโดยมิใช่เหตุผลจากความบกพร่ องของธนาคาร และ/หรื อ เนื่ องมาจากการที่ผขู ้ อเปิ ดบัญชี /ผูข้ อใช้บริ การมีหนี้ ความรับผิดชอบประเภทอื่นใด
ต่อธนาคาร ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริ การยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิ หกั เงินในบัญชี เดินสะพัดของผูข้ อเปิ ดบัญชี /ผูข้ อใช้บริ การในขณะใด ๆ เพื่อชาระหนี้ดงั กล่าวของผูข้ อเปิ ด
บัญชี/ผูข้ อใช้บริ การเป็ นหนี้เบิกเงินเกินบัญชี กบั ธนาคารต่อไป และผูข้ อเปิ ดบัญชี /ผูข้ อใช้บริ การยอมเสี ยดอกเบี้ยทบต้นตามวิธีและประเพณี การคิดดอกเบี้ยทบต้นในบัญชี
เดินสะพัดของธนาคารในหนี้ จานวนนั้นให้แก่ธนาคารในอัตราสู งสุ ด เว้นแต่เมื่อผูข้ อเปิ ดบัญชี /ผูข้ อใช้บริ การปฏิบตั ิผิดนัดผิดเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี เดินสะพัด
และ/หรื อ สัญญากูเ้ บิกเกินบัญชีที่ผขู ้ อเปิ ดบัญชี /ผูข้ อใช้บริ การทาไว้กบั ธนาคาร ผูข้ อเปิ ดบัญชี /ผูข้ อใช้บริ การยอมเสี ยดอกเบี้ยในอัตราสู งสุ ดผิดเงื่อนไขแทนอัตราสู งสุ ด
นับแต่วนั ที่ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริ การเป็ นหนี้ เบิกเงินเกินบัญชีเป็ นต้นไป
อนึ่ง กรณี ที่มีหนี้ของผูข้ อเปิ ดบัญชี /ผูข้ อใช้บริ การเกิดขึ้นตามวรรคก่อน ผูข้ อเปิ ดบัญชี /ผูข้ อใช้บริ การยินยอมให้ธนาคารดาเนินการตามข้อ 8. ของเงื่อนไขทัว่ ไปได้ทนั ที
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริ การทราบก่อน
7. ในกรณี เช็คหาย หรื อถูกลักไป ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริ การจะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ธนาคารทราบทันที ถ้าเป็ นเช็คที่ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริ การได้ลงลายมือ
ชื่ อแล้ว ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริ การจะต้องแจ้งหมายเลขเช็ค วันที่สงั่ จ่าย ชื่ อผูร้ ับเงิน จานวนเงิน และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ธนาคารทราบ พร้อมกับขอให้ธนาคารระงับการ
จ่ายเงินตามเช็คนั้น

